األكاديمـية الجهــوية للتربيـة والتكـوين :طنـجة  -تطــوان -الحسيمة

 االسم و النسب:المديرية اإلقليمية

الفحــص أنجــرة
.............................................................

 اسم المؤسسة:.........................................

 -رقم االمتحان:

االمتحان الموحد اإلقليمي لنيل شهادة الدروس االبتدائية -دورة يونيو 1102
مادتا اللغة العربية و التربية اإلسالمية – مدة اإلنجاز  0 :س و  01د

.......................

إسم المصحح(ة) وتوقيعه(ها):

..................................................................

النقطة اإلجمالية: 60/

.................. :

.................

-ــ المعدل01/

ـــ بالحروف:

.............................................................................

* ملحوظة هامة  :اإلجابة على جميع األسئلة تتم على نفس الورقة .

أوال :اللغة العربية 01 /ن
* النص:

أنا جهاز صغير ،أصبحت ضروريا .تحملني بين يديك ،وتضعني في جيبك أو حقيبتك،
وتعلقني بحزام سروالك .أنقل األخبار بين الناس ،أضمن صلة الرحم بين األهل واألصحاب ،أنبه
حاملي إلى احترام الوقت وضبط المواعيد.
البعض يسميني نقاال ،أنقل الكالم من هذا إلى ذاك ،والبعض يسميني محموال ،ألنه يحملني معه
أينما حل وارتحل ،والبعض يصفني باسم الخلوي ،ربما ألنه يختلي بمكلمه حين يستعملني.
"العربي بن جلون – العربي الصغير – عدد ( 041ص  01بتصرف)"

األســـــــــئـــــــــــــــلة
* الشكل 01 /ن:
 -1اقرأ النص جيدا و افهمه ثم اشكله شكال تاما.
* القراءة و الفهم  01 /ن :
 – 2اقترح عنوانا مناسبا للنص:
 العـنوان المقترح هو...................................................................................................... : – 3احدد نوع النص بوضع عالمة × في الخانة المناسبة:
سيرة ذاتية:
مقالة:
 -نوع النص هو :خطبة:

قصة:

 – 4اشرح معنى العبارة التالية  " :أضمن صلة الرحم بين األهل واألصحاب":
الجواب................................................................... ............................................................................................................................. - :
 – 5اذكر ضد الكلمتين التاليتين:
يحملني ≠ .......................................

حــل ≠

 – 6ما مفرد:
األصحاب :

المواعيد:

............ .......................

..........................................

........................................
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* التراكيب 6 /ن:
 – 7أذكر نوع المفعول في كل جملة مما يلي:
 يجتهد المتعلم(ة) طمعا في النجاح: طمعا هو  :مفعول.................................. فاز المتسابق فوزا بينا على زمالئه: فوزا هو :مفعول............................... – 8استخرج من النص الجملة التالية:
جار
ضمير متصل
فاعل ضمير مفعول به
وهو مضاف مضاف إليه ومجرور
مستتر

فعل
مضارع
..................

.......................

........................

........................

مضاف واو
إليه العطف

.............. ......................

..............

معطوف عليه
.......................................

 - 9أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما:
 صغير................................................................................................................................................................................................................ : ضروريا: -الكالم:

................................................................................................................................................................................................. .........

................................................................................................................................................................................ ...............................

* الصرف و التحويل 2 /ن:
 – 01أقرأ الجملة التالية جيدا ،ثم استخرج منها ما يناسب الجدول التالي:
" خرجت لمياء المريضة من المستشفى وحالتها الصحية أحسن مما ظن أبوها الخائف عليها ".

اسم مقصور
..............................

اسم تفضيل

اسم ممدود

اسم الفاعل

.................................... .................................... ...............................

الفعل المضعف

الفعل السالم

....................................... .................................

 – 00أصل بخط بين االسم ونوعه مما يلي:
 التواصل................................................................ :اسم مفعول المحامي.................................................................. :مصدر الميــزان............................................................... :اسم منقوص المحمول............................................................... :اسم آلة – 01أقرأ الجملة التالية ،ثم أعيد كتابة العدد و المعدود بالحروف بشكل صحيح مع الشكل التام:
 قرأ أحمد (( )2قصة).الجواب:

........................... .............................. ............................................... ..................................................................
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* اإلمالء 0 /ن:
 -03أكمل بكتابة التاء بشكل صحيح:
 شاهد أحمد مبارا .........في كرة القدم ،حضرها المشجعون و المشجعا ...........بكثرة. -04أقرأ الجملة التالية ثم أعيد كتابتها بعد تصحيح األخطاء الواردة فيها:
" تحدث التلميذ محمد إبن سعيد عن مأسسته التعليمية بإفتخار كبير تئثر به الحاضرون"
 -الجواب " :تحدث التلميذ محمد ."................................................................................... ....................................................

* اإلنشاء 00 /ن :

" أراد(ت) صديقك(تك) شراء هاتف محمول ،فطلب(ت) منك أن تشرح له(ها) إيجابيات وسلبيات هذا
الجهاز ،وتنصحه(ها) بكيفية استعماله " .
 -05أكتب موضوعا إنشائيا تلتزم فيه بما يلي:
 .0أن يكون الموضوع يتضمن  01جمل على األكثر (في حدود  7أسطر)،
 .1أن تذكر  0إيجابيات (على األقل) تخص استعمال الهاتف المحمول في الحياة اليومية،
 .0أن تذكر  0سلبيات (على األقل) لهذا الجهاز ،يجب تفاديها،
 .4أن تكتب بلغة سليمة مع احترام عالمات الترقيم،
 .0أن تكتب بخط مقروء ( تجنب التشطيب  0مرات على األكثر ) .
الجواب:
.............................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................
.............................................................................. ............................................................................................................................. .....................................................................
................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................................................
.................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...............................
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ثانيا :التربية اإلسالمية 01 /ن
* القرآن الكريم  0 /ن :
 – 0اكتب من قوله تعالى في سورة الحاقة " فال أقسم بما تبصرون  ....إلى  .... :من رب العالمين " – صدق هللا العظيم .
الجواب:
....................................... ....................................... .............................................................................................................................
............................. ........................................................................................ .............................................................................................................................
..................................................................................................................... .............................................................................................................................

 – 1اشرح ما يلي:
 فال أقسم......................................................................................... ................................................................ : -وال بقول كاهن:

............................................ ................................................................... ..............................

 – 3ما هي القاعدة التجويدية في قوله تعالى " من رب العالمين " ؟
الجواب....................................................................................................... ............................................................................................................................. :
* العقيدة و العبادات  1.0 /ن :
 – 4أضع الصفات التالية في الخانة المناسبة من الجدول التالي:
الج ْه ُل  -ال َع ْج ُز  -ال َكال ُم )
( القِ َد ُم -
َ
صفات واجبة في حقه تعالى

صفات مستحيلة في حقه تعالى
-

..........................................................................

-

..........................................................................

-

.................................................................

-

.................................................................

 – 5أضع سطرا تحت مكروهات الصيام مما يلي:
( تذوق الطعام من غير ضرورة  -تأخير السحور  -المبالغة في المضمضة -المبالغة في االستنشاق -
اإلمساك عن الطعام والشراب  -قول الزور والعمل به ).
 – 6أتمم بما يناسب :
التوحيد في اإلسالم هو أن .................................................................................
* اآلداب اإلسالمية و الحديث الشريف و السيرة النبوية  1.0 /ن :
 – 7اذكر حديثا نبويا شريفا عن الرشوة ،يلعن فيه هللا تعالى ثالثة أشخاص ؟
الجواب........................................................................... ............................................................................................................................. :
 –8استخرج مما يلي عواقب تناول المخدرات:
( المحافظة على الصالة  -حوادث السير  -ارتكاب الجرائم  -تجنب المنكرات )
الجواب........................................................................................................................ ................................................................................................................ :
 –9اتمم بما يناسب :
 الصحابي الذي رافق الرسول (ص) في هجرته من مكة إلى المدينة هو.................................................. ......................... :ة لَهُ ب.................................................. :
 توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم وعمره.............................. :و ُس ِميَّتْ آخر َح ًج ٍ
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين :طنجة-تطوان -الحسيمة

المديرية اإلقليمية الفحص أنجرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عناصر اإلجابة و سلم التنقيط بخصوص االمتحان الموحد لنيل شهادة الدروس االبتدائية
في مادتي اللغة العربية و التربية اإلسالمية  -دورة يونيو 1026
*أوال :اللغة العربية  00 /نقطة :
 -2الشكل  20 /ن  :بمعنى  0خطأ =  00ن  ،ثم تحذف 0ن عن كل خطأ (كيفما كان نوعه) ،أي 00
أخطاء =  0ن .
 القراءة و الفهم  20 /ن  :موزعة كما يلي : .2العنوان المناسب  1 /ن  ( :الهاتف المحمول ،فوائد الهاتف المحمول  ،إيجابيات الهاتف المحمول... ،
)
 .3نوع النص1 /ن ( :مقالة) .
 .4شرح معنى الجملة1 /ن ( :يساهم في عملية التواصل بين األحباب)......،
غاب ،تأخر ،غادر)...،
 .5الضد1 /ن ( :يهملني ،يضعني ،يتركني....،
 الموعد) .6المفرد 1 /ن ( :الصاحب
 التراكيب  6 /ن  :موزعة كما يلي : .7إتمام بمفعول مناسب  2 /ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح مما يلي ( ( :مف .ألجله) ( -مف.
مطلق) )
 .8استخراج الجملة المناسبة 1 /ن  ،أي  0.25ن لكل جواب صحيح .
( أنبه حاملي إلى احترام الوقت وضبط المواعيد )
 .9اإلعراب  3 /ن  ،أي  0ن لكل جواب صحيح( :صغير :نعت –...ضروريا :خبر أصبح -....الكالم:
مفعول به)...
 الصرف و التحويل  6 /ن  :موزعة كما يلي : .00استخراج ما يناسب 3 / :ن  ،أي  0.5ن لكل جواب صحيح
(المستشفى  -اسم مقصور ،أحسن -اسم تفضيل ،لمياء -اسم ممدود ،الخائف  -إس .فاعل ،ظن -ف.
مضعف ،خرجت -ف .سالم)
.00أصل بخط1 / :ن ،أي  0.5لكل جواب صحيح
(التواصل – مصدر  ،المحامي – اسم منقوص  ،الميزان – اسم آلة  ،المحمول – اسم
مفعول)
 .02العدد و المعدود  2 /ن  ،أي  0.5ن لكل عدد أو معدود مكتوب بشكل صحيح ( :قرأ أحمد ست
قصص )
 اإلمالء  3 /ن  :موزعة كما يلي :.03اتمم بالتاء المناسبة2 /ن (أي 0,5ن لكل جواب صحيح):

( مباراة  -المشجعات )

 .04اصحح األخطاء 1 /ن  ،أي 0.5ن لكل جواب صحيح( :بن -مؤسسته  -بافتخار -تأثر)
 -05اإلنشاء  20 /ن  ،تجزأ كما يلي :
 الفقرة في حدود  7أسطر –  20جملة 2 /ن ذكر  3من إيجابيات الهاتف المحمول  4,5 /ن ( 0ن لكل إيجابية مذكورة صحيحة ،و 0,5نلشرحها)
 ذكر  3من سلبيات الهاتف المحمول 4,5 /ن (0ن لكل سلبية مذكورة صحيحة  ،و0,5ن لشرحها) عالمات الترقيم2 /ن التنظيم والخط المقروء 2 /ن2/1

* ثانيا :التربية اإلسالمية  20 /نقط :
 القرآن الكريم  0 /ن  ،توزع كما يلي : .0االستظهار المكتوب 3 /ن ( أي  0.5ن لكل آية صحيحة من سورة الحاقة)
" فال أقسم بما تبصرون  ،وما ال تبصرون  ،إنه لقول رسول كريم  ،وما هو بقول شاعر قليال ما
تومنون  ،وال بقول
كاهن .قليال ما تذكرون  ،تنزيل من رب العالمين " .صدق هللا العظيم.
 .2الشرح  2 /ن ( 0.5ن لكل جواب صحيح)
فال أقسم :فال أحلف
وال بقول كاهن :ليس بكالم ساحر أو دجال أو كاذب
 .3القاعدة التجويدية2 :ن
في قوله تعالى "من رب" هي  :اإلدغام.

 العقيدة و العبادات  1.0 /ن ،توزع كما يلي: .4الصفات 2 /ن (  0.25ن لكل جواب صحيح )
( الصفات المستحيلة في حقه تعالى :الجهل  ،العجز  -الصفات الواجبة في حقه تعالى :القدم ،
الكالم)
 .5مكروهات الصيام 2 /ن ( 0,25ن لكل جواب صحيح)
( تذوق الطعام من غير ضرورة  -المبالغة في المضمضة – المبالغة في االستنشاق  -قول الزور
والعمل به )
 .6أتمم الجملة بما يناسب  0.0 /ن

( التوحيد في اإلسالم هو أن نعبد هللا وحده وال نشرك به أحدا )
 اآلداب و الحديث و السيرة النبوية  1.0 /ن  ،تجزا كما يلي: .7الحديث الشريف حول الرشوة  0.70 /ن ( ،أي  0.25ن لكل عنصر مذكور في الحديث الشريف)
( لعن هللا الراشي و المرتشي و الرائش )
 .8من عواقب تناول المخدرات  2 /ن (أي  0.5ن لكل جواب صحيح)
( حوادث السير  -ارتكاب الجرائم )
 .9إتمام بما يناسب 0.70 / :ن ( 0.25ن لكل جواب صحيح)
 الصحابي الذي رافق الرسول (ص) في هجرته من مكة إلى المدينة هو :أبو بكر الصديق توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم وعمره 63 :سنة و ُس ِمي َّْت آخر َح ًج ٍة لَهُ ب :حجة الوداع .
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